โครงงานพิเศษ
ประจาปี การศึกษา 2554
สาขาวิชาสถิติ
กลุ่มที่
1

2

ชื่อหัวข้ อ
การสารวจความพึงพอใจของผูป้ ระสบอุทกภัยต่อการให้ความ
ช่วยเหลือของภาครัฐ กรณี ศึกษา หมู่ 6 ตาบลคลองสาม จังหวัด
ปทุมธานี
การเปรี ยบเทียบตัวแบบ ARIMA, ตัวแบบอัตราดอกเบี้ย และตัว
แบบ VAR ในการพยากรณ์ภาวะเงินเฟ้ อของประเทศไทยช่วงปี
2550 ถึง ปี 2554

ชื่อ-สกุล

ชื่อ อาจารย์ ที่ปรึกษา

นางสาวจิณห์นิภา รอตมงคลดี

อ.ภทรวรรณ แสงนวกิจ(อ)

นางสาวหนึ่ งฤทัย ไกรวาปี

รศ.ดร.กมล บุษบา**

นางสาววิศลั ย์ศยา ตั้งสกุลเกียรติ

อ.ดร.รมิดา ศรี เหรา*

นางสาวพัฒน์นรี โชติธนั พัฒน์

ผศ.เบญจมาศ ตุลยนิ ติกุล(อ)

นางสาวธนิตา ศรี วิไลฤทธิ์

รศ.ดร.ชิ นนะพงษ์ บารุ งทรัพย์**
อ.ดร.สุปราณี ลิสวัสดิ์*

3

4

5

6

7

8

ช่วงความเชื่อมัน่ ของฐานนิ ยมสาหรับการแจกแจงปั วซง

การศึกษาวิธีการประมาณค่าสู ญหายในการวิเคราะห์การถดถอย
อย่างง่าย

ปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกวิชาโทของนักศึกษา
ภาควิชาคณิ ตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์จุดเปลี่ยนของข้อมูลอนุกรมเวลา

นางสาวเบญจพร ทัง่ ทอง

รศ.ดร.ชิ นนะพงษ์ บารุ งทรัพย์(อ)

นางสาวพรรษพร พงษ์อิ่ม

ผศ.เบญจมาศ ตุลยนิ ติกุล**

นางสาวภัทรพร อมรลักษณ์

อ.ดร.สุปราณี ลิสวัสดิ์*

นางสาวพิมพ์ชนก โยมศิลป์

รศ.ดร.ชิ นนะพงษ์ บารุ งทรัพย์(อ)

นางสาวกมลพรรณ สิ ทธิ เสรี วงษ์

อ.ดร.สุปราณี ลิสวัสดิ์**

นางสาวจิรวรรณ ชัยอินทร์

ผศ.เบญจมาศ ตุลยนิ ติกุล*

นายวีระวัฒน์ ดาริ ชาติ

รศ.ดร.เพ็ญแข ศิริวรรณ(อ)

นายกิติวฒ
ุ ิ ขาวิลยั

ผศ.นิฉา แก้วหาวงษ์**

นางสาวอรวิภา วันทา

อ.ฑัณธิ ดา งามขา*

นางสาวชนัญญา กระจ่างวงษ์

อ.ฑัณธิ ดา งามขา(อ)

นางสาวบัณฑิฏา ทิพย์จกั ษุ

รศ.ดร.เพ็ญแข ศิริวรรณ**

นางสาวชลิตา ศรี ประภา

ผศ.นิฉา แก้วหาวงษ์*

การวัดความสอดคล้องพร้อมๆ กันของพฤติกรรมการแทะเล็ม การ นางสาวอริ ศรา โกมลวานิชย์
เคี้ยวเอื้อง และการอยูเ่ ฉยๆ ของกระบือปลักสาวที่ปล่อยแทะเล็ม
นางสาวพรพิมล เสถียรทิพวรรณ
ด้วยสถิติ Kappa
นายนรุ ตม์ ชวสิ นธุ์

ผศ.ดร.แสงหล้า ชัยมงคล(อ)

ภาพลักษณ์ของกรุ งเทพมหานครที่มีผลต่อการตัดสิ นใจมา
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีน

นางสาวศันศนีย ์ ทันธะศิริ

ผศ.สุรเมศวร์ ฮาชิม(อ)

นางสาวธนพรรณ ปรี ชาตั้งกิจ

ผศ.รวมพร สิ ทธิมงคล*

นายอิสรา พิชิตยุทธการ

รศ.สมจิต วัฒนาชยากูล**

ผศ.ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล *
ผศ.คนึ งนิ จ เสรี วงษ์**

กลุ่มที่
9

10

11

12

13

14

15

16

17

ชื่อหัวข้ อ
การใช้โปรแกรม R ในการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยสาหรับการทดสอบ
ความเท่ากันของความแปรปรวน

ชื่อ-สกุล

ชื่อ อาจารย์ ที่ปรึกษา

นางสาวน้ าทิพย์ บัวนิ่ ม

รศ.ดร.กมล บุษบา (อ)

นางสาวชลดา สุ วรรณกิจพงศ์

อ.ดร.รมิดา ศรี เหรา**

นางสาววิภาวี บุญชู

อ.ภทรวรรณ แสงนวกิจ *

การรับรู้และความพึงพอใจของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มีต่อการประชาสัมพันธ์งานฟุตบอล
ประเพณี จุฬา-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 68 ของชุมนุมเชี ยร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายนิ ติวฒ
ุ ิ สมขนิษฐสกุล

อ.ดร.รมิดา ศรี เหรา(อ)

นางสาววรัญญา จึงสงวนสิ ทธิ์

อ.ภทรวรรณ แสงนวกิจ*

นางสาววรรณศร เพ็ชรเจริ ญมงคล

รศ.ดร.กมล บุษบา**

ช่วงความเชื่อมัน่ บูตสแตรปสาหรับผลต่างของค่าเฉลี่ยของการ
แจกแจงล็อกนอร์ มอล

นางสาวอภิชญา ศรี มาชัย

ผศ.ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล (อ)

นายวริ ทธิ์ ธัมพิพิธ

ผศ.ดร.แสงหล้า ชัยมงคล*

นางสาวธนพร พรงาม

ผศ.คนึ งนิ จ เสรี วงษ์**

นางสาวณัฐพร จันทร์ สิริสถาพร

อ.ดร.สุปราณี ลิสวัสดิ์(อ)

นางสาวจามจุรี ต้องใจ

ผศ.เบญจมาศ ตุลยนิ ติกุล*

นางสาวแพรวพรรณ ลีลาปิ ยะนาถ

รศ.ดร.ชิ นนะพงษ์ บารุ งทรัพย์**

การเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพของแผนภูมิควบคุมค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S-Chart) และแผนภูมิควบคุมพิสยั เคลื่อนที่
(MR-Chart) สาหรับกระบวนการที่มีการเปลี่ยนแปลงในค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน

การศึกษาการออกกลางคันของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาควิชา นางสาวรัชนก นิ่ มชนะ
คณิ ตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
นางสาวณัฐรี ยา อยูส่ ะบาย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นางสาววรรณวิสา เนียระสะ

อ.ดร.สุปราณี ลิสวัสดิ์(อ)

การตรวจสอบแนวโน้มของข้อมูลอุณหภูมิและปริ มาณน้ าฝนใน
ประเทศไทย โดยใช้การทดสอบแบบไม่อิงพารามิเตอร์

นางสาวสุพรรณี ราชวงค์

ผศ.นิฉา แก้วหาวงษ์(อ)

นางสาวชนิ นนั ท์ พิชญ์เสถียร

รศ.ดร.เพ็ญแข ศิริวรรณ**

นางสาววราภรณ์ วามะสุ รีย ์

อ.ฑัณธิ ดา งามขา*

นายภานุพงศ์ เกียรติกอ้ งสกุล

ผศ.รวมพร สิ ทธิมงคล(อ)

นางสาวสุรสา โกศัลลกูฏ

รศ.สมจิต วัฒนาชยากูล**

นางสาวพรชนก มณี ชยั สิ ริโชค

ผศ.สุรเมศวร์ ฮาชิม*

นายไตรทิพย์ ศุภศิริวฒั นา

รศ.สมจิต วัฒนาชยากูล(อ)

นางสาวนลิน เนี ยมแตง

ผศ.สุรเมศวร์ ฮาชิม**

นายอภิชาติ เชื้ อดวงผุย

ผศ.รวมพร สิ ทธิมงคล*

นายบรรจงศักดิ์ เลิศวรรัตน์

ผศ.คนึ งนิ จ เสรี วงษ์ (อ)

นายกิตติศกั ดิ์ สวนดอก

ผศ.ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล *

นายภัทรพล คาจะ

ผศ.ดร.แสงหล้า ชัยมงคล **

การตัดสิ นใจเลือกประกอบอาชีพหลังสาเร็ จการศึกษาของ
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การเปรี ยบเทียบวิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ แบบช่วงของการ
แจกแจงปัวซงที่มีศูนย์มาก

การพยากรณ์ดชั นี กลุ่ม 50 หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยโดยใช้แบบจาลองอารี มา-การ์ ช

รศ.ดร.ชิ นนะพงษ์ บารุ งทรัพย์**
ผศ.เบญจมาศ ตุลยนิ ติกุล*

กลุ่มที่
18

19

20

ชื่อหัวข้ อ
การประยุกต์ใช้โปรแกรมเชิ งเป้ าหมายกับการจัดสรรจานวน
อาจารย์ ภาควิชาคณิ ตศาสตร์และสถิติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิ ต
เปรี ยบเทียบตัวแบบทรานสเฟอร์ ฟังก์ชนั และอารี มาในการ
พยากรณ์มูลค่าการส่ งออกกล้วยไม้ของประเทศไทย

ติดต่ อชื่อเรื่องจากอาจารย์ที่ปรึกษา

ชื่อ-สกุล

ชื่อ อาจารย์ ที่ปรึกษา

นางสาวสรัลยา เพ็งรัตน์

ผศ.เบญจมาศ ตุลยนิ ติกุล (อ)

นายสรวิศ กองสุ วรรณ

อ.ดร.สุปราณี ลิสวัสดิ์*

นายอติชาติ ภมะราภา

รศ.ดร.ชิ นนะพงษ์ บารุ งทรัพย์**

นายวสุ ธร ลี้ชาญกุล

ผศ.นิฉา แก้วหาวงษ์ (อ)

นางสาวธัญยธรณ์ อธินนท์ธีรชัย

อ.ฑัณธิ ดา งามขา*

นายเอกสิ ทธิ์ เก่งปรี ชา

รศ.ดร.เพ็ญแข ศิริวรรณ**

นายอภิชาติ ธนาภิวฒั น์

อ.ดร.รมิดา ศรี เหรา(อ)

นางสาวศริ ญญา หาญชนะ

อ.ภทรวรรณ แสงนวกิจ*
รศ.ดร.กมล บุษบา**

21

การศึกษาเปรี ยบเทียบพฤติกรรมและความต้องการใช้โปรแกรม
สาเร็ จรู ปทางสถิติของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายก้องภพ มีลาภ

ผศ.ดร.แสงหล้า ชัยมงคล(อ)

นายชัชพงศ์ นรดี

ผศ.คนึ งนิ จ เสรี วงษ์**
ผศ.ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล *

22

23

24

25

26

ทัศนคติและพฤติกรรมการบริ โภคข่าวสารเกี่ยวกับน้ าท่วมของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในเว็บไซต์ประเภทเครื อข่าย
สังคมออนไลน์

นางสาวนพรัตน์ ประโชติ

ผศ.คนึ งนิ จ เสรี วงษ์(อ)

นางสาวกีรติกร คุม้ ทอง

ผศ.ดร.แสงหล้า ชัยมงคล**

นางสาวรัชนิ ดาภรณ์ เสี ยงใส

ผศ.ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล *

การวิเคราะห์ความเสี่ ยง อัตราผลตอบแทนและประเมินมูลค่าของ นายภานุพงศ์ ศิริรัตน์
หลักทรัพย์ในกลุ่มเทคโนโลยีการสื่ อสารโดยใช้แบบจาลอง
นางยพงศ์ศธร วิศลดิลกพันธ์
CAPM (มีการแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษ)
นายตรี ฤทธิ์ โชติเสถียรทรัพย์

รศ.สมจิต วัฒนาชยากูล(อ)

การเปรี ยบเทียบช่วงความเชื่ อมัน่ แบบด้านเดียวของค่าเฉลี่ย
ประชากร เมื่อข้อมูลมีการแจกแจงปกติปลอมปน

นางสาวเกศสุ ภา แผ้วพาลชน

ผศ.ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล (อ)

นางสาวไอรฏา นุ่มฤทธิ์

ผศ.คนึ งนิ จ เสรี วงษ์**

นางาวรังสิ มาพร ฤทธิ์ ประเสริ ฐ

ผศ.ดร.แสงหล้า ชัยมงคล*

นางสาวนุจรี ย ์ พยาบาล

อ.ภทรวรรณ แสงนวกิจ(อ)

นางสาวทัศญา ชัยนุวฒั นาพล

รศ.ดร.กมล บุษบา**

นางสาวพรรณวดี ลิ่มกุล

อ.ดร.รมิดา ศรี เหรา*

การศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ของนักศึกษา

การเปรี ยบเทียบการประมาณค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นายบัณฑิต อัศวพาณิ ชยวงศ์
โดยวิธีโคเฮน และไอชิเซน เมื่อข้อมูลถูกตัดทอน
นางสาวปรี ยานุช เฟื่ องเงิน
นายชยธร พูลธนประเสริ ฐ

ผศ.รวมพร สิ ทธิมงคล**
ผศ.สุรเมศวร์ ฮาชิม*

รศ.ดร.กมล บุษบา(อ)
อ.ดร.รมิดา ศรี เหรา**
อ.ภทรวรรณ แสงนวกิจ*

กลุ่มที่
27

28

ชื่อหัวข้ อ
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการฟื้ นฟูหลังน้ าท่วมของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การพยากรณ์การมีงานทาของแรงงานในประเทศไทย

ชื่อ-สกุล

ชื่อ อาจารย์ ที่ปรึกษา

นายอภิชาต พลอยเขียว

ผศ.รวมพร สิ ทธิมงคล(อ)

นางสาววิชชุภรณ์ ผลภาษี

ผศ.สุรเมศวร์ ฮาชิม*

นางสาวเบญจภรณ์ จอมสง่าวงศ์

รศ.สมจิต วัฒนาชยากูล**

นางสาวอัจฉรี ภักตร์ เจริ ญ

ผศ.สุรเมศวร์ ฮาชิม(อ)

นางสาวสุวรรณา ลอยทอง

รศ.สมจิต วัฒนาชยากูล**
ผศ.รวมพร สิ ทธิมงคล*
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การศึกษาเปรี ยบเทียบค่าแนวโน้มโดยวิธีมธั ยฐานเคลื่อนที่และ
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

หมายเหตุ กลุ่ม 1-17 ภาคปกติ และ กลุ่ม 18-29 ภาคพิเศษ
(อ) หมายถึง อาจารย์ที่ปรึ กษา
** หมายถึ*ง ประธาน
หมาถยถึง เลขานุการ

นางสาวมานิ ตา สื บทิม

อ.ฑัณธิ ดา งามขา(อ)

นายปรัชญา อนุรักษ์ธรรม

ผศ.นิฉา แก้วหาวงษ์*

นางสาวจิดาภา น้อยอุดม

รศ.ดร.เพ็ญแข ศิริวรรณ**

